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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ه حمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابال
 ، أما بعد:أجمعين

فييا الييدرم الماُييا لنقيير النميي  عيين ا مييام أحمييد أ  الرييبر لنقميير فييا المييرآ  ال يير م فييا تسييعين 
ا، واجد ييد ا وييو  وجييا ييع،  م كيقييية العييد، وميين وا لنييا ميين اييته اختل واودلقيي، اخرلييام، اودلقيي،ؤ مُو

 من زاد على الدسعين، ومن م من نمص.
ولكيير المسييفلة فييا النميي  عيين ا مييام أحمييد،  ،ومعنييا اليييوم كديياب ألييرنا اليييه فييا الييدرم الماُييا

ا ابن الميم الا بحث ليئ،ا وفَّاه.فوأفاض في ا، فنسمع ليئ،ا منه وإت   ال الم طو   جدًّ
بر م تتبعهـا ددةـا المضاضـب أللاالفـاد ألجـد أن ال ـالشـيخ هيـ  -أحسـ    لليـ -طالب: شـيخ 

 ُذكر في سبعٍا ألسبعي  مضضًعا.
 سبعة وسبعين.

 ددألن تكرار اآليات، ألمب التكرار أرلعا ألثماني . نعمطالب: 
 أربعة وثمانين.

 نعم هذا ددةا أللاالفاد.طالب: 
 يعنا او مسك المرحف وتدبع اخيال. 

 طالب:........
 ؟  مالا

 الفارس. طالب: المعجم
 المعجم القارم يعنا ما او محمد فؤاد عبد البالا التي جمعه.

 طالب: لك  في المعجم الفارس أك ر م  مائا.
أي ا ا ووا  كو  ا نسا  يسدخرج و ر  اليى ميا ينر يد بنقسيه ايتا ايو أسيام ثبيال العليم، ا ميام 

ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ    } و سيدد  بييية النسيا : ،  ا جماع حنجةيمرر أ -رحمه هللا–الشافعا 

چ    }يسدد  ب ته اخية على أ  مخالقة الميؤمنين مخالقية جمييع المسيلمين [115النساء: ]{چ   چ

ية [115النساء: ]{چ   چ وتبحيث فيا  ،وتبحيث فيا لالرسيالة  ،مدوعيد  علييه يعنيا أ  ا جمياع حنجَّ
 ،ا المظنية مييا في يا لييا مين اييتا، حديى لالرسيالة  الدييا اي ، وتبحيث فيا كدبييه ميا تجيد ليييئ،الاخم 

، فميا : مين أيين ليك ييا تي جمعيه البي ميا ليا : جيا  أعرابيا  فا لأحكيام الميرآ   لاميام الشيافعا الي
ة يعنا: اجماع؟ ما أجابه الشافعا لا : أعطنا فرصة ثالث  محمد بن ادر س أ  لو  العامة حنجَّ

  مييرتين، وميين انييا لييي : ا  الييثالث، وفييا كيي  ليليية  يسييدعرض المييرآ اليييا ، تقيير  فييا اييته الليييال
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ا أو غير مطرد؛ خ  فا اته المرة متكور ايتا،  الشافعا يخدم فا الليلة مرتين، ولد يكو  مطرد،
ولد يكو  الخدم غيير اتسيدعراض، الميرا   والنطيل بيالحرور المرتي  علييه الثيواب ليد يخدليف عين 

 مجرد اتسدعراض.
لمحيدد اة النسا ، فلمَّا جيا ه اخعرابيا بعيد الموعيد الممرود أنه فا آور الليلة الثالثة ولف على آي

 لكر له للك، واسدسلم لا : صحيح.
ف و  طالي  العليم يمسيك المريحف و يرذ كيم لنقير الريبر، كيم لنقير كيتا، كيم لنقير... ير يد حديى 

يي  في ييا أو المحييتَّر من ييا أو...مييثال، الدييرر مييا ورد فييا المييرآ   ن عييغييير الرييبر ميين ال لمييال المرغَّ
ر وا  جميعه لم أو فيه ما ينشعر بمدح؟ احداجه طال  العليم، وانيا ييفتا ميا ينسيمى بالدقسييالدرر 

ييوعا، طاليي  العلييم ياييع عنييوا  ا وييالر مييثال،، و نظيير فييا المييرآ  فييا جميييع مييا ورد فييا  المُو
يييوعيًّ  اايييتا يسيييمونه تقسيييير،  ،الميييرآ  حيييو  ا ويييالر معييي، اخييييال وتن ليميييم علي يييا، وبنيييييم  امُو ن الا جن

ييوعا الييتداا اييتا الفوائيي يي  مثيي  اييتا فييا الدوبيية، فييا ا نابيية، فييا بمييية دقسييير المُو ي يسييمونه، ولن
الخرا  الدا ينبغا أ ...الدموذ كم لنقرل فا المرآ ؟ وكم فيا تريار ا ال لمية؟ وغيير لليك مين 

وعال الدا ت م طال  العلم.  المُو
ايتا نسيا  يري  اليى العليم بنقسيه، و ، ل ن كو  ا اكثير،  اابن الميم جمع فا لمدارج السال ين  جمع، 

يعنيييا المريييحف بيييين أييييدينا، أنيييا ت أر يييد أنيييا أ  يسيييدعين طالييي  العليييم بيييالمعجم  ،ميييا ايييو صيييع 
وت غيييره ات فييا مواُييع الاييرور  فييا مثيي  درم، المييدرم يمييو  لييك: امسييك المرييحف  االقارسيي

 وعد لنا؟! ما ينمكن.
 طي  كعادته. كالم -رحمة هللا عليه–على ك  حا  كالم ابن الميم 

 حمـٍد ألعلـىبسم   الرحم  الرحيم، الحمد هلل رب العلمي ، ألصلى   ألسلم أللارك على نبينـا م
 آله ألصحبه أجمعي .
 في )عدة ال ادري (. -رحمه   تعالى–ةال اإلمام اد  القيم 

 مجرور.
 طالب: في عدِة؟

 . نعم
  "في )عدِة ال ادري (".

سخ تابطه بالدخقيف لعد  الرابر ن  يعنا: ما وعدام هللا بيه، وفيا بالنسبة للعنوا  كثير من الن  
 تربيية الينقس عليى الريبر، وايتا ميا   بعا ا بالدشيديد لعنيدَّ   ميا ينسيدعد بيه و ندفاي  بيه مين أجي  

ولعين  ولأعيالم ميا لتلك فا درم  مايى بيشي ؟ لاعيالم الرنصحيحة كل ا، ونظَّ  معا    ،واتا ما   
تا صحيح واتاك صحيح، ول ن ال سر او اخولى؛ خ  أقثر ميا فيا ال دياب المولعين  للنا: ا  ا

 -علييه الريال  والسيالم–يخدمه و ش د له، أما أعالم ف يو لكير أعيالم المقدييين بدايية، مين الرسيو  
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لاك ثم من تولى وأفدى النام من الرحابة، ثم الدابعين ومن بعدام، ف م أعالم سوا   للنا ب تا أو 
 .د له فا ال دابقله له ما يش 

 "ةال: في )عدِة ال ادري  ألذخيرة الشاكري (: الباب الخامس عشر"
 مبنا على فدح الجزئين.

 طالب: نعم.
 الَخامس عشر. نعم
 اإلمــام ةــال، العزيــز الكتــاب ن ــض  مــ  ال ــبر فــي ألرد مــا ذكــر فــي :البــاب الخــامس عشــر"

 يقسـ التـي اانـضا  نـذكر ألنحـ  ا. انتهـى،مضضـعً  تسـعي  فـي القـرآن فـي ال بر   ذكر: أحمد
 :أنضا  عدة يأله ال بر فيها

ــــه اامــــر :أحــــدها ی   جئ   }ضلــــه: ألة ،[127نحــــ :ال]{وئ   ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ}: كقضلــــه ب

 .[48الطضر:]{حئ
  ھ   ھ   ھ  }ألةضلـــه:  ،[35ااحقـــا :]{ۇئ   ۆئ   ۆئۈئ }: كقضلـــه يضـــاد  عمـــا يالنهـــ ال ـــاني:

 ."[139آل عمران:]{ے
 ؟أدود ا فا العدد أم تأن،  [35ااحقا :]{ۇئ   ۆئ   ۆئۈئ } عبد الرحمن نسف  أبا

 طالب:.......
 نعم.

 ل ـــبرا ضـــاديُ  نـــهإف ،عنـــه يهـــنُ  مـــا فكـــ  أللالجملـــا [48القلـــم:]{ڍ   ڍ   ڌ   ڌ } "ألةضلـــه:
 .به المأمضر
   ."كقضله به الفالح تعليق :ال الث

 طالب:.......
 ترحيف تسعين وسبعين وارد.، او الدرحيف وارد

 .......طالب:
 .نعم

 طالب:.......
 المانع؟ ماأحمد يحدم  الدرحيف يمكن سبعين  مت، وحدى كالم ا ما

 طالب:.......
  ؟السبعو 

 طالب: التسعي .
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قة الا كيا  الواليعو الدسع ت    موروثة ووارد  عن ا مام أحمد، ل ن ما اليتي يمنيع أ  ت يو  منريحَّ
ا ميورد أو فيا سييال الحيث عليى الشيا  أو الدحيتير يش د ل ا؟ علم،ا بف  اخئمة حينميا ييتكرو  في

 .ا لد ت ت و  دليمة كعادت ممنه و تكرو  أرلام، 
   ۆئ ۇئ   ائ   ائ   ەئ   ەئ   وئ   وئ   ۇئ} :كقضلـه بـه الفـالح تعليق :ال الث"

 .اامضر هذ  بمجمض  الفالح فعلق [200آل عمران:]{ۆئ
ـــب ـــار :الراب ـــى ال ـــادر أجـــر مضـــاعفا عـــ  اإلخب ـــر  عل ـــه غي    ڃ  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  } :كقضل

 دـــ  ســـليمان ةـــال [10الزَُّمـــر:]{ىث   يث   حج   مج   جح   مح } ألةضلـــه: ،[54الق ـــ :]{ڃ
  ىث   يث   حج   مج   جح  }: تعــــــالى   ةــــــال ،ال ــــــبر لال ثضابــــــه يعــــــر  عمــــــ ٍ  كــــــ  :القاســــــم

 ".المنهمر كالماء :ةال [10الزَُّمر:]{مح
يا كيا  الرييام يحدياج اليى صيبر وج ياد للين كـ  عمــ  »قس جيا  لوليه فيا الحيديث المدسيا: وليتا لمَّ

 نعم. «اد  آدم له لال ال ضم فإنه لي ألأنا أجزي به
  چ   چ   چ   چ }: تعالى   ةال ،أللاليقي  به الدي  في اإلماما تعليق :الخامس"

 .الدي  في اإلماما نالتُ   ألاليقي فبال بر [24السجدة:]{ڇ   ڇ   ڇڇ   ڍ   ڍ   ڌ
 ةـال كمـا [153ة:]البقـر {ېئ   ېئ   ىئ   ىئ }: تعـالى ةـال :لهـم سـبحانه   يابمع ظفرهم :السادس

 .معيته   م  نالضا انهم ؛الداري  بعز ال ادرألن  فاز ي:عل أدض
 تـهألرحم ،علـيهم منـه ال ـالة يألهـ لغيـرهم يجمعهـا لـم أمـضر ثالثـا لل ادري  جمب نهأ :السابب
     ڄ   ڃ   ڃ   ڄ ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڦ   * ڤ   ڤ } :تعـالى ةـال ،ليـاهم ألهدايتـه ،لهم
 عــــ ب ألةــــال [157-155]البقــــرة:{ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇڇ   ڇ   ڇ   ڍ   * 

 الثثـ ال ـبر علـى   يألعـدن ألةـد أصـبر ال يل ما :فقال ،نالته م يبا على ي ز عُ  ألةد :السلف
 .عليها ألما الدنيا م  خير   منها خ لاٍ  ك  خ ال
ۓ   ۓ   } :فقــال ،بــه باالســتعانا ألأمــر ،ألعــدةً  عنضاًنــا ال ــبر جعــ  ســبحانه أنــه :ال ــام 

 ."[45]البقرة: {ڭڭ 
ل ن انا لا  ينبغا أ  ندنبه له اتا التي أنصي  وصيبر ونظير اليى اخميور الثالثية الميتكور  فيا 
آية البمر ، اي  تسيدميم حاليه ايته ميع تقر طيه فيا الواجبيال وارت ياب المن يرال؟ ت، انيه الا أنصيي  

مييثال، وصييبر لينييا  اييته اخمييور الثالثيية، ثييم ارت يي  ميين المعاصييا والجييرائم مييا ييينم  اييته بولييده 
اخمييور، مييا فائييد  الرييبر؟ لليي، لواحييد ميين بيياب المداعبيية: تعييرر ثييواب الرييبر، وثييواب فمييد الولييد 

ي ميا ودك تيؤجر أجير،ا - يعقيو و سيامحهللا–وكتا وكتا من باب المداعبة والمسفلة كل يا يعنيا   اعظيم،
: كي  ليا  ات اخوتد أبيواب اخجير كثيير ، واخوتد يبميو ، المسيفلة ؟ ليا  لياواحيد  مين أوتدكبقمد 
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نقس عليى فعي  الخييرال، وتيرك المن يرال، ثيم الواحيد يدطياو  اليى الييعنا أطير  ،مسفلة تربية نقس
حدسي  وويالر أنسيى الوليد وأنيا ميا... ايتا ت أاته المناز  الدا ليس، ل ي  أحيد، يميو : أصيبر و 

 .ي يرت   المحرمال و درك الواجبالينعا  على الربر أصال، الت
 طالب:.......

 فا ك  اخبواب، نعم. وكتا  تبد خ  المسفلة ما تفتا بيوم وليلة
ۓ   ۓ   } :فقــال ،بــه باالســتعانا ألأمــر ،ألعــدةً  عنضاًنــا ال ــبر جعــ  ســبحانه أنــه :ال ــام "

 .له عضن  ال له صبر ال فم  [45]البقرة: {ڭڭ 
ڇ      ڇ  ڃچ   چ   چ   چ  } :تعـالى فقال ،ألالتقضى  بال بر الن ر علق سبحانه أنه :لتاسبا

 –النبـــي ةـــال أللهـــذا [125]آل عمـــران: {ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ
 .«ال بر مب الن ر أن ألاعلم»: -صلى   عليه ألسلم

 العبـد اسـتج  افمـ ،ألمكـر  لعدألا كيد م  عظيماً  ناً جُ  ألالتقضى  ال بر جع  سبحانه أنه :العاشر
]آل  {ۇئ وئ  ى   ائ   ائ   ەئ   ەئ   وئ  } :تعـــالى قـــالف ،منهـــا أعظـــم نـــاٍ جُ ب ذلـــ  مـــ 

 .[120عمران:
 لى:تعـا ةـال كمـا ،ب ـبرهم الجنـا فـي علـيهم سلمتُ  مالئكته أن أخبر سبحانه نهأ :عشر الحادي

 .[24-23:الرعد] {ۀ   ۀڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڻ *ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   }
 غايـا ادً مؤكـ اةسـمً  أةسـم ثـم ،به بم   ما عضةبضا يعاةبضا أن لهم أباح سبحانه نهأ :عشر يال ان
ەئ      ائ  ائ    ى  ېى    ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې } :فقـال ،لهم خير   صبرهم أن كيدض الت

 مثـ ،بعـد  بـالالم ثـم ،بـالضاأل عليـه المـدلضل بالقسـم التأكيد هذا فتأم  [126]النح : {ەئ
 .الجضاب في يالت بالالم
ۆ    } :فقـال ،ال ـال  ألالعمـ  ال ـبر علـى الكبيـر ألااجـر المغفرة رتب سبحانه نهأ :عشر ال الث

 نـض  مـ    ثنيـا ألهـؤالء [11:]هضد {ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ 
ــد ألالكفــر باليــأس المضصــض  المــذمضم اإلنســان ــد ألالفخــر ألالفــرح ،الم ــيبا عن  ألال ،النعمــا عن
 .دهما الل الكبير ألااجر المغفرة نالتُ  ال كما ،ال ال  ألالعم  بال بر اال الذم هذا م  خال 
  م عليه عزميُ  مما ي:أ اامضر عزم م  الم ائب على ال بر جع  سبحانه نهأ :عشر الرابب
 {ی   جئ   یىئ   ی   ی    ىئ   ىئ} فقال ،أشرفهاأل  هاجلِ أَ  على عزميُ  نمال يالت اامضر
ۆئ      ۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ وئ     ې   ى   ى   ائ   ائ   ەئ   ەئ } :الدنه لقمان ألةال ،[43ضرى:]الش

 .[17]لقمان: {ۈئ   ۈئ  
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 يألهـ لهـم سـبق  يالتـ كلمتـه يألهـ ،ألالظفـر بالن ر المؤمني  ألعد سبحانه نهأ :عشر الخامس
ې      ې ۉ   ۉ   ې   ې  } :تعــالى فقــال ،بال ــبر نــالهم نمــال أنــه ألأخبــر ،الحســنى الكلمــا

 .[137]ااعرا :{ى   ى   ائ
ھ   ے   ے   } تعــالى: فقــال ،اهلــه ألجعلهــا بال ــبر محبتــه علــق ســبحانه أنــه :عشــر الســادس

ل ]آ {ۉ   ۉ   ۅۋۅ      ۋ ٴۇ     ۈ ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ  
 .[146عمران:
 :بـهكتا مـ  مضضـعي  فـي ألن ال ادر  الل لقاهايُ  ال نهأ الخير خ ال ع  أخبر نهأ :عشر السابب
 ىأألتــ مــا م ــ  تمنــضا للــذي  ا:ةــالض  العلــم أألتــضا الــذي  نأأل  ،ةــارألن  ة ــا فــي الق ــ  ســضرة فــي
ــــــي ،[80الق ــــــ :] {گ   گ ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ  }  ألف

 دينـه الـذى صـار ذلـ  فعـ  فـإذا ،أحسـ  يهـ يبـالت يـدفب أن العبد أمر حيث ،السجدة حم سضرة
 {ہ ہ     ۀ   ۀ   ڻ ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ  } :ةــال ثــم ،ةريــب حبيــب كأنــه األة  عــد أللينــه

َل :  . [35]ُف ِ 
 :تعـالى فقـال ،الشـكضر ال ـادر دها أليتعظ بآياته ينتفب لنما أنه أخبر سبحانه أنه :عشر ال ام 

   ۆ ۇ     ۇ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ}

 .[5لدراهيم:]   {ۉ  ۆۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ 
ڑ      ڈ   ڈ   ژ   ژڎ ڎ     ڌ  ڌ    چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ } :لقمــان فــي تعــالى ألةــال

  ."[31]لقمان: {ڑ   ک   ک 
 طو   كثير؟
 طالب: ال.

 {ہ   ھ   ہہ      ہ ں   ں   ڻ   ڻ   ڻڻ   ۀ   ۀ   } :سـبأ ة ا في تعالى ألةال"
 ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   پ   پ   ڀ   ڀ *ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ    ٱ   } :تعالى ألةال، [19]سبأ:

 أن علــى تــدل القــرآن فــي مضاضــب رلــبأ فهــذ  [33-32الشــضرى:] {ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   
 .ألالشكر ال بر أه  دها ينتفب نمال الرب آيات
 ."صبر  على ال ناء بأحس  أيضب عبد  على أثنى أنه :عشر التاسب

 ،رال الدنيا واخور  انما تننا  وتحر  بالريبر، اخ  طالي  العليم اليتي ت يريبرالخيرال كل ا وي
ولدييييه عجلييية، وإلا أراد أ  يبحيييث مسيييفلة ميييا صيييبر عليييى المراجيييع وسيييلل المسيييفلة سيييلم،ا عليييى ميييا 
يمولييو ، مييا يسييدقيد وت ينقيييد، ل يين ا  صييبر وراجييع وتفقييد وتحمييل وحمييل يسييدقيد و نقيييد؛ خ  بعيي  

نيا  ال دي ، وبحيث المسيائ ، وسي ر الليي  الا ليم يكين اوت َجليد عليى مزاولية ومنع النام ما ليه ه ير
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مث  اتا فلن يحر  على علم، ولن  مث  اتا فا جميع اخمور، صاح  المح  الدجياري الا جيا  
 .   احرَّ  ليئ، المح ، ثم ما صبر وأغلل الدكا  ومشى ما 

ٹ      ٿ   ٿ   ٹٹ  } :فقـال ،صـبر  علـى ءال نـا بأحسـ  أيـضب عبـد  على أثنى أنه :عشر التاسب"

 يدل ألهذا ا،صادرً  ألجد  بكضنه [44 :] {ٹ   ٹڤ    }ةضله:  عليه فأطلق [44] : {ٹڤ   ڤ   ڤ
 ".العبد دئس فإنه ي بر لم م  أن على

ي اَمــ  ُيــرد   بــه خيــًرا ُيفقهــه فــي »ل يين ايي  يلييزم ميين اندقييا  النمييي  اندقييا  مييا يدعلييل بييه؟   «لــدِ 
 يدقمه أراد هللا به لرًّا؟  التي ت

 .نعم
 طالب:.......

 ؟مالا
 طالب:.......

ين  يه فيا اليدَمن لم يدقمه فيا اليدين، َمين ليم ينقم يه هللا فيا اليدين اي  أراد هللا بيه ليرًّا؛ خ  َمين ينقم
 أراد هللا به وير،ا؟ 

 .نعم
 طالب: ال يلزم.

، فيفنقل لم يؤته ليئ،ا من العليم، وايتا موجيودلو للنا: لخص عاما ت يمرأ وت يكد  آتاه هللا مات، و 
ا هلل    ا  نمو : اتا أراد هللا به لرًّا؟   -ج َّ وعال-من أمواله فا جميع وجوه الخير مخلر،

 طالب:.......
 نعم.

لعبيد؟ يعنيا الا الوصيف نه يلزم أ  يكو  بيئس ااا  نمو :  [44] : {ٹ   ٹڤ    }الا اندقى لوله: 
ي مييا ييي  الييتط [44] : {ٹ   ٹڤ    }رييبر اسييدحم ا أيييوب، فمييي  لييه: علييى درجيية ميين درجييال ال

  ير  الى اته الدرجة؟
 طالب: يكضن أة .
 ل ن ما ينما : بئس.

 طالب:.......
 ل ن العاما التي ت يمرأ وت يكد  عنده أدنى لدر من العلم؟

 طالب:.......
 ما تعلم.

 طالب:.......
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ايج   اتا، يج ل يا ات بقعليه ل يا، يقعل ، يقيرل بيين واجي ، وبيين لير  أ  ل ين ت يعيرر ، يا تملييد،
نَّة، وبين ما يبط  الرال  وما ت ينبطل ا.  وبين سن

 طالب:.......
 ؟ال ن ا  أراد به لرًّ 

 طالب:.......
 .نعم

 طالب:.......
، كييالم ابيين الميييم ألييار الييى اييتا ف يي  تحيي  محل ييا بييئس؟ خ  أر ييد أ  ألييرر أنييه الا اندقيي، نعييم، أنييا
 د  على...ف
  ."العبد دئس فإنه ي بر لم م  أن على يدل ألهذا"

 طالب:.......
 ؟مالا

 طالب:.......
 تمدم اتا.
 .لذا ادُتلي فلم ي بر طالب:

الا ابدنلييا فلييم يرييبر، فييرل بييين أ  يرييبر الدرجيية الدييا وصييل ا أيييوب وبييين أ  يجييزع، و اييرب 
س، ل ن مين ليم يريبر وليم يري  اليى الخد، و شل الجي ، و دعو بدعوذ الجاالية اتا ت لك بئ

 اتا الحد؟
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......

ليييا ميين الرييبر الدييا اييا د [44] : {ٹ   ٹڤ    }ت، اييو السيييال  عليييه –رجيية أيييوب فييا درجيية  عن
 نعم، من نز  عن ا فيح  محل ا بئس؟ -السالم

 طالب: السياق.
 السيال، وابن الميم جا  باداا، نعم كميم .

 ،ألال ـبر الحـق أهـ  مـ  يك  لم م  ك  على اعام   احكمً  بالخسران حكم سبحانه نهأ ن العشرأل"
پ   پ   * ٻ   ٻ   ٻ   پ    * ٱ } :تعــالى فقــال ،ســضاهم رابــ  ال أنــه علــى يــدل ألهــذا

 فكــــر لــــض ي:الشــــافع ةــــال [3-1الع ــــر:] {ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ 



 

 

 
 

10 

 (44شرررررررررررررررررررررررررر  كترررررررررررررررررررررررررا  التو يرررررررررررررررررررررررررد  

 

10 

 ألةـضة العلـم ةـضة :ةضتيـه تكميـ  فـي كمالـه بـدالع أن ألذلـ  ،لضسـعتهم اآليـا هـذ  فـي كلهم الناس
 ."ال ال  ألالعم  اإليمان ألهما ،العم 

  ا  ينطابل ما لنقر انا؟ ما نمله ا مام المجدد فا اخصو  الثالثة عن الشافعا
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......

 يمو ؟مالا 
 طالب:.......

 ل قده.
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......

 .يسول من حقظه بالمعنى او جا  بالمعنى؛ خنه
 طالب:.......

 فيه؟ مالا
 طالب:.......

د منخرَّج م  .ن كالم الشافعا ات فا اته المرةت..ت ف رت م ام، بدلي  ا جماع ما وجم
ــا    هــض ألكمــا" ــ  للــى محت ــا    فهــض ،نفســه تكمي ــ  للــى محت  بــالحق يالتضاصــ ألهــض ،غيــر  تكمي

 .ال بر هض نمال عليه يقضم الذى ألساةه ألةاعدته ذل  أخياأل  ،بال بر يألالتضاص
 دهـم ةامـ  الـذي  ألالرحما ال بر أه  بأنهم الميمنا أه  خ    سبحانه أنه :ألالعشرألن  يالحاد
   ې  ې    ې  ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې } :تعـــالى فقـــال ،غيـــرهم دهمـــا ألألصـــضا الخ ـــلتان هاتـــان

 هــذان بــه ةــام فمــ  ،ميمنــاال اصــحاب ح ــر   ألهــذا [18-17البلــد:] {ائ   ائ   ەئ* ى   
 ألال لـه صـبر ال مـ  ألشـرهم ةسـاماا خيـر هـؤالء أةسـام أرلعـا ليهمـال بالنسبا ألالناس ،الضصفان
 أللكـ  ،ألرةـا رحمـا   لـه مـ  ألهـض :الرابـب القسم أليليه ،عند  رحما ألال صبر   له م  أليليه ،رحما
 .له صبر ال

ــان ــه :ألالعشــرألن  يال  ــه ،كلهــا اإليمــان ألمقامــات ماإلســال بأركــان ال ــبر ةــرن  أن  بال ــالة فقرن
 } تعالى: كقضله اعمضمً  ال الحا بااعمال ألةرنه ،[45]البقرة: {ۓ   ۓ   ڭڭ } :كقضله

ڳ   ڱ   ڱ    } تعــالى: كقضلــه التقــضى  ةــري  ألجعلــه ،[11]هــضد: {ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ

 {ۈ   ٴۇ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ } :كقضلـه الشـكر ةـري  ألجعله ،[90]يضسف: {ڱ
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 ةري  ألجعله ،[3الع ر:] {ڀ   ٺ   ٺ   ٺ  } :كقضله الحق ةري  ألجعله ،[5]لدراهيم:
ڇ    } :كقضلـه اليقي  ةري  ألجعله ،[17البلد:] {ې   ې   ې   ى   } تعالى: كقضله الرحما

ــــــه ،[24]الســــــجدة: {ڇڇ   ڍ   ڍ   ڌ ــــــري  ألجعل ہ   ھ    } ال ــــــدق ة

 ،جزائـه ألن ـر  ألحسـ  ألعضنـه يتـهألمع محبتـه سبب ألجعله ،[35]ااحزاب: {ھ   ھ
 ".أعلم و  ،ألفضالً  اشرفً  ذل  بع  هأليكفي
 

ر م نــه هــذا يقــضل: أشــكل  علــي المســألا التــي ُذكــرت آنًفــا مــ  كــضن فاعــ  المع ــيا ال ُيت ــض 
 ا ةـد تقـضمألأنه ال يتم له ااجر على ذل  ال بر مب أن الجها ُمنفكا، ألهذ  عبـادة  ةلبيـ ،ال بر

 -سـلمأل صلى   عليه –ان عاصًيا، ألشارب الخمر الذي ُجلد على عهد النبي بقلب العبد أللض ك
في  ايً عاصةد يكضن  ،«ال أعلمه لال أنه يحب   ألرسضله»: -عليه ال الة ألالسالم–ألةال عنه 

 ألجضٍ  أخرى متضرًعا عنها كم  شهضته للمال ألهض أألر  الناس في باب النساء ألنحض ذل .
ينَّة يميررو  يعنا او العكس كثير، وال مؤمن لد ينوصيف بوصيف مين أوصيار المنيافمين، وأاي  الس 

 أنه يجوز اجدماع للك فا لل  المؤمن.
لييد يييدو  المسييجد و نرييلا و سييمب عنييه الطليي   ،ت لييك أ  الج يية فييا الحييا  فييا الظييرر منق يية 

 للرال ، ثم لد يخرج و زنا، ما نمو : بطل، صالته أو صالته ما ايا صيحيحة ور يا  وميا أليبه
 للك، نمو : له أجر صالته وعليه وزر زناه.

ييرع،  ل يين ايي  أثيير الرييال  بييا  عليييه ولييد زنييا بعييداا، ايي  أثييرل فيييه الرييال  الدييا ميين أجل ييا لن
مييا أحييد يمييو :  ،التهت نبطيي  صيي [45]العنكبــضت: {ۉ   ې   ې   ې   ې   ىى   }
مبيييو  مييين اخعميييا    عبييياد  القاسيييل باطلييية، ل ييين الممريييود أ  انييياك دتتل وعالميييال عليييى الا

الرالحة أو عدمه من اخعما  القاسيد ؛ وليتلك يموليو  فيا عالمية لبيو  الرييام: يننظير فيا حاليه 
 هالدلي  على لبو  الرييام بعيد رمايا ؟ اسيدمرار العبيد عليى الخيير وفعي  الخيير وابدعياد مابعده، 
  رمايا  مين أنيواع محرمال، أما أ  مجرد ما ينقطير يرجيع اليى حالديه اخوليى لبيالمن رال و العن 

يرمع االقواح  والمن رال، ونمو :     ٹ ٿ   ٿ   ٿ   ٹ  }  الريام أدذ الدا من أجل ا لن

ۉ   ې   }ييين الدمييوذ؟ أ [183بقــرة:ال] {ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ

 .[45]العنكبضت: {ىى    ې   ې   ې   
وليد يكيو   ،ه يريبر و نوفيل للريبروت أحيد يمنيع أني ،اليكا  هف ونه يربر فا ايته اللحظية ميا فيي

اناك عم  صيالح سيابل ينوفيل للريبر مين أجليه، وحييا  المسيلم ميا ايا عليى وتيير   واحيد ؛ وليتلك 
ألإن أحدكم ليعم  بعم  أه  الجنا، فيسبق عليـه الكتـاب، حتـى مـا يكـضن دينـه »الحديث العظيم 
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عماله عم  أاي  الجنية انياك ميا ا  نمو : ا  أ  «أللينها لال ذرا ، فيعم  بعم  أه  النار فيدخلها
ألإن أحـدكم ليعمـ  بعمـ  »اا صحيحة؟ صحيحة، ل ن جا  بما ينما ا، كميا أ  أعماليه الباطلية 

أه  النار حتـى مـا يكـضن دينـه أللينهـا لال ذرا ، فيسـبق عليـه الكتـاب، فيعمـ  بعمـ  أهـ  الجنـا 
والسيييئة   ،دييا أوديياملييوب بييين أصييبعين ميين أصييابع الييرحمن، ل يين الحسيينة تمييو : أوال «فيــدخلها

قتلك، فمن عالمة لبو  العمي  الريالح لبيو  ايتا الريبر اليتي تنرتي  اخثيار الثالثية الميتكور  فيا 
آييية البميير  عالمدييه أ  ينوفييل لصعمييا  الرييالحة، وليييس معنييى أنييه يرييبر فييا أحلييك الموالييف مييال 

لميه، وفيا بميره وفيا ولده فجف  بين يدييه، وافديرض أ  ايتا الوليد مين كملية الرجيا  فيا دينيه، وفيا  ون
مييا يحاسيي  ل يين انيياك  ،مييا أحييد يحاسيي  النييامفقييتا وكييتا وكييتا، ثييم يرييبر و دجلييد و ييروح يزنييا، 

 مياوهللا يديولى السيرائر، نميو : انياك عالميال ينسيدد  ب يا مثي  ميا لكير أاي  العليم،  ،لرائن ودتئي 
 عالمة لبو  الريام فا رماا ؟ اسدمرار العبد على العم  الرالح.

 ارابي،ييفتا من الحج ولد غنقمرل لنوبه ورج من لنوبه كيوم ولدته أمه، ثم يرجع الى أ  يكيو  من لمَّا 
پ      پ}المغقر  لمن بالنسيبة للحياج؟ لمين اتميى سيوا ، تعجي  أو تيفور  [203]البقرة: {ٿ   ٹٹ }

{ ٹ   ٹ    ٿ   ٿ ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   } ارتقيييييييييع عنيييييييييه ا ثيييييييييم، [203]البقـــــــــرة: {ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ
    وهللا المسدعا . ،[203]البقرة: {ٿ   ٹٹ }ما او لمن حج  [203]البقرة:

نرييف الييدرم، وأحيان،ييا  ىبكديياب و مايي  وأحيان،ييا نجييا فعنيياه،ي اخ  فييا مثيي  اييتا الدرييرر الييت
 بعي  ا ويوا  أ  أعيرر أ  ايدف م أ يند ا الدرم كله، و دسب  فا تفوير القيرا  مين ال دياب، 

سييبعين سيينة  أوبمائيية سيينة .....  ديياب كديياب مييدن يعنييا مييا اييو لفييدح البيياري  يند ييا ال ديياب، وال
يع  آوير أ  ،ثمانين سنة  ف ي  اتسيدمرار عليى ايته الطر مية الا وجيدنا مسيفلة أنوفيي، بحث،يا فيا مُو

ونسيييدقيد من يييا مثييي  ميييا اسيييدقدنا اخ ، فائيييد  عظيمييية مييين كيييالم ابييين المييييم، أو أننيييا نغمييي   ،نمرأايييا
، وكيي  كدابنييا ونشييرح مثيي  مييا يقعيي  غيرنييا و ند ييا ال ديياب، ونبييدأ بكديياب  ثييا    عيوننييا ونمشييا علييى
 طر مة ل ا ُر بة.

طالي  العلييم كييم اييو بحاجيية الييى مثيي  كييالم ابين الميييم الييتي لنيير  اخ ، نعييم كثييير ميين طييالب العلييم 
ليرأوا ال ديياب، وبعايي م لييرأه أقثير ميين ميير  وليييد فوائيده، وبعايي م اودرييره، وبعايي م...نعرر اييتا 

 من كثير من طالب العلم، ل ن فا الجملة عموم طالب العلم.
تنييه علييى الم ابيين الميييم مييا ينقيييد، ف يي  لمرا جييا ل مناسييبة الرييبر وجييا  كييالم ا مييام أحمييد، وفييا كيي

وعال الدا اا وارج ال دياب،  أمحساب أبواب أورذ أنقع،  نن   جانب،ا عن ك  ما يدعلل بالمُو
حة ومقيد  با  لنسبة لل داب، ما رأيكم؟وإ  كان، مسيسة ومُو

 طالب:.......
 .نعم
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 طالب:.......
، مين كدياب الدوحييد و رجيع بيال ليا  اجيا  لينن يا باب،ي ،القائد  مطلوبة، ل ن بع  النام يدايايل

 يحايير الييدرم يمييو : وهللا الييدرم فييا لييرا   يظيين أنييه تاييييع وليي، تسيييما الييتي...بع  ميين ت
ا أو فا كتا أو فا كيتا، انياك فوائيد فيا ال دي  اخويرذ من كداب لعد  الرابر ن  أو فا المرطب

ييراح كل ييم أايي  ع ييراح أصييال،، تعلييم ابيين الميييم وكديي  الميييم الش  ناييية المسيياعد  لييد ت يدعييرض ل ييا الش 
و وحقيياو  بكديي  ابيين الميييم، ل يين َميين يراجييع المرطبييا فييا مسييفلة  بكديياب مييثال، الدقسييير أو الحييديث أ

 تحداجو  الى صبر.       ، يعين م على الربرالقمه أو غيراا من ال د ؟ هللا
 طالب:.......

 طالب: دال ش  صحي .
 طالب:.......

 الكتاب. اءنهإطالب: العبرة بما ُينق  يا شيخ ليس  العبرة ب
 ا تند ا بسنة أو سندين أو ثالث.ت، وتسيما المدو  الد

 طالب:.......
 .نعم

 طالب:.......
 ؟مالا

 طالب:.......
 الدوحيد دورال، دورال الدوحيد. ،و مددابعت ما ا

 طالب:.......
باب ت و  مرتبطة بال ،ت، لد ت و  المرا   ل ا مسام بالباب بباب  ماى، ثم نؤوراا تقول القائد 

 الماُا، حدى فا الدسجي  يكو  تسجيل ا مع الباب الماُا.
 واخمر اليكم. ،على ك  حا  كله وير

 طالب:.......
ا، طال  العليم ليد ت ي -رحمه هللا–و  ا مام أحمد خنه لمَّا يم ع، نشيب لنقر الربر فا تسعين مُو

تبطية، او لد ت يندبه للدنبي يال الديا لكرايا ابين المييم مر  ،الى مراجعة المرآ  وتطبيل اته المواُع
 ب ته المواُع.

ييوعا الم ييم بالنسييبة لطاليي  العليي ييا ميين الدقسييير المُو م اييتا مثييا   ميين اخميير الثييانا: مييا لكرتييه آنق،
أمثلدييه ينحدييتذ حييتوه فييا جميييع المقييردال الدييا يحداج ييا طاليي  العلييم فييا حياتييه، ولييو مشييى علييى 

يعنييا  لمييدارج السييال ين  طاليي  علييم وأوييت العنيياو ن فمييب، العنيياو ن وتييرك لمييدارج السييال ين  كييامال، 
ابية كيتا كيتا، ثيم ييتكر فا ورلة ينسج  العناو ن، ثم ييفتا اليى كي  عنيوا  ميثال، الدوبية، الدميوذ، ا ن
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جميييع مييا جييا  في ييا ميين المييرآ ، و ييد لم علييى اخيييال بمراجعيية كديي  الغر يي ، كديي  الدقسييير بكييالم  
ع  ينر ده يسدقيد و نقيد. ،مخدرر  وإلا اند ى من ال داب رتبه اما على الحرور أو على أي ُو

اج نحدي ،العليم براحية الجسيمب تا يثب، العلم مدع  يحداج الى ول،، ل ن ايو العليم معانيا  ت يننيا  
ونحيين  ،الييى الدعيي ، ونحديياج الييى ميين ينم ييد لنييا الطر ييل يييدلنا علييى مييا ينقعنييا ونحيين نسييير ورا ه

احيد جيو  والمطلوبية عليى سينن  و فوت العلم على طر مية واحيد  ليد ت ينثمير الثمير  المر فنمشا ورا ه، 
ا. ما    ا وعكس،  ت، العلم تدعلم طرد،

يييا؟ ايييال لواعيييد العربيييية ميييثال، تدعلم يييا عليييى المؤلقيييالمعنيييى ايييتا تيييدعلم طيييرد،  ميييا  الطر مييية  ،ا وعكس،
 الا اند ييي، تييدعلم ،تدعلم ييا علييى اييته الطر ميية، ثييم الا ورجيي، ،اخلقييية ،لطيير ،المعروفيية أجرومييية

ييا يي اأنيي، طييرد،  ،العلييم عكس، ، وتمييرأ كديي  الشييوااد ،؟ كديي  الشييواادمييالا تقعيي  ااند ييي، منييه، ل يين عكس،
الشوااد من الشيااد، ولمين، وترجمية المائي ، وت ملية المرييد ، وبييا  غر ي  ميا وما كند  فا كد  

ييع اتسدشيي اد، ومحيي  الشييااد، ووجييه اتسدشيي اد. أنيي، ييا لييرأل النحييو  جييا  في ييا، والشييااد مُو لمَّ
ييا ت منيي  القائييد ، وكييم فييا اييته الشييوااد ميين فوائييدوتعلميي، النحييو طيي ا وأن يدييه ورجعيي، عليييه عكس،  رد،
 تخص علم العربية، ولن  مث  اتا فا جميع العلوم. وعلوم وأليا  ت

م ثييعلييى اخيييال وتقسييير ابيين كثييير وغيييره ميين الدقاسييير،  اتمييرأ الدقسييير علييى طر ميية أايي  العلييم مرتب،يي
ييا، القائييد  اييته من مليية ييوعال، وانييا ت منيين القائييد  أيا،  ،أنيي، مييرل عليييك اخلقييا  ،تييفتا الييى المُو

  ل ن ا منقرَّلة.
خلقييا  وانظيير في ييا الا مييا كنيي، تنر ييد أ  ت ديي  و رييع  عليييك أ  ت ديي  وتنؤليمييف اخ  اجمييع اييته ا

ايتا المقرد  ومواُع ا فا المرآ  و قسراا ليك، و بلك   الرأ مثال، لالمقردال فا غر   المرآ   يجا
ييينَّة  ا فيييا مجليييد واحيييد بشمكانيييك أ  تميييرأه فيييا لييي ر، تيييفتا ميييثال، اليييى كدييي  الس  طر يييل مخدرييير جيييدًّ

ا، تيفتا اليى كدي  الرجيا ، فديفتا اليى  وتايف بعا ا الى بع  كما لرحنا فا مواطن كثيير  جيدًّ
اخص  فا ك  بياب، اخصي  فيا الثميال، اخصي  فيا الايعقا ، ال دي  المؤلقية اخصيلية فيا ايتا 
 الباب، ثم تايف الي ا ممين جيا  بعيده، ثيم تيفتا اليى ال دي  المؤلَّقية لخدمية كدياب أو كدي  معينية

ينَّة لمييزي ل ميا   فديواز  بيين مييا لاليه عبيد الغنيا ميع مييا لاليه فيا ت تيبيه االييى لاتيفتا  مين كدي  الس 
ترك، ثم لت تي  الد تي   له اُافال على لت تي  ال ما   انظر ليمة اته  مالاو أُار،  ومالا

 الطر ل طو   ولال، ل ن يحداج الى عز مة. ،ا ُافال
ي ،م، أو يحارو  الحلمالقثير من طالب العلم يدخرجو  من كليال يسمعو  العل  ايمسكو  علوم،

ل ن ييا مييا اييا منرتبيية، ليد يدخييرج طاليي  العلييم و رييير اخو  عليى الدفعيية، ثييم ومييس سيينوال  ،قثيير 
  ؟ خنييه مييا توصيي  الييى العلييم بنقسييه، أمييا الا توصيي  الييى المعلوميية بنقسييه وتعييلمييالا، ايرجييع عاميًّيي

ي فـُيفقهـه  -نرجيع اليى لليك-   بـه خيـًرا ألمـ  ُيـرد» ،علي ا، فشنه سيبمى اتا العلم فيا مخزونيه
   .«الدي 
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 طالب:.......
 ؟مالا

 طالب:.......
أني، انظير ا  كيا  ليه ُيد  ت؟أم انظر ايته الدنظيير ل يا فيا اي  اخمير بالشيا  ن يا  عين ُيده 

يريييير؟ ت، فييالخير ُييده الشييير معييرور وبين مييا واسيييطة،  مييالا، ا  كييا  ليييه أُييداد واحييد مييا   
ييه فيا العياما اليتي ت ينجييد ليرا   وت كدابية، وفنيدح علييه أبيواب، فنيدح عل -لكرنيا مث  ما-وبين ما 

و نميو : ؟ أاا  فا وجوه الخيير، نميو : ايتا ميا أراد هللا بيه ويير، ،الج اد مثال،، فندح عليه فا بت  الم
ب فييا أبيييوا ر،اراد هللا بييه ويييلييم ينييرد هللا بييه وييير،ا فييا اييتا البيياب بيياب العلييم مييا أراد هللا بييه وييير،ا، وأ

 أورذ؟
أمييا الا أطلمنييا لييئنا بالعبييد "بييئس العبييد" لييد يكييو  لييم يرييبر فييا اييته المريييبة، وبعيي  أايي  العلييم 
ينرتيي  ت قييير الييتنوب علييى مجييرد المريييبة دو  الرييبر، واييتا مييا ينرجحييه ابيين حجيير دو  الرييبر 

عمييا  مييا ت قييير الييتن  اند ييى، نعييم والمريييبة لييد حرييل، لييم يرييبر وعنييده ميين اخ ،اخجيير ثابيي،
يقول اتا الرابر اليتي ليي  ليه: نمعيم، ت ألريد أييوب مين يسيدحل الوصيف بينمعم عنيده مين أبيواب 

 ت. ؟و ند ا ا لكا  "دئس العبد"الخير الشا  ال ثير، ونند ا عند 
 طالب:.......

 ينقريم  في ا؟
 طالب:.......

 علي يا ا  ، ل ين ال يالم عليى ميا يدرتي ت، أحيان،ا ينتم لمما عنيده من...ليالوا: المرييبة من قيمير  لليتن 
 نه الا لم يربر جزع وفع .أصبر واحدس  حمد هللا واسدرجع اتا أجر الربر، يبمى 

 طالب:.......
 ، يسدحل لم.نعميسدحل عموبة 
 طالب:.......

 نعم.
 طالب:.......

وعنيده  وعنيده ف يم، انعيم ليد يكيو  عاميًّي ،واو الق م ،او ال الم على القمه؛ خنه القمه بمعناه اخعم
كييم فييا اييتا  ،ف يم لييبع  البييواطن الدليميية ونسييمع مين عاميية النييام ميين ليييبا   عنيدنا نسييمع عنييه حم

مين مسيجد الراجحيا  ويارجو  الباب، ف و مدقمه فا اته الجزئيال الدا يندرك ا، يفتيك واحد ونحن 
ن يسيفلك أسيئلة ، ل يئ،اواُح عليه أنه ما يعيرر مين العليم ليي ،بعد صال  العرر لب  ل ر عاما

 أو أليا ، ول ا نقس علم، ونقس فا الدين -قما يمولو  –اقدسب ا من منجالسة، من مدرسة الحيا  
 فا الرال  فا كتا.
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ئ  عن مسفلة فففدى وكالمه ما أني، عيا صحيح، لي  له: اتل هللا ت تنق،م  واحد ت يمرأ وت يكد  سن
:   لييه: كييم عييدد ركعييال صييال  الظ يير؟ لييا لييا  للمائيي «أجــرمكم علــى الُفتيــا أجــرمكم علــى النــار»

ى ي أفديديه ميا يخقيتي عندي التأربعة، لا : أن، أفدي،، لا : اته ما تخقى على أحد، لا : أنا ال
 .«ألللغضا عني أللض آيا»علا 

 طالب:.......
 .نعم

 طالب:.......
اخميور، وليد وبعا م عنده عم  و سيمع مين أاي  العليم و نيواز  بيين  ،العامة عندام نوع ادراك ،ت

 .احسن،  اتحر  له هرور وأليا  يدررر في ا تررف، 
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......

 .نعمألسم أت تن سر ثنيد ا 
 طالب:.......

 ت، أنا ألو : على كالم ابن الميم أنه لاب  اتا ب تا.
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......
النيام  مين عامية اميع أننيا نشي د بيف  كثيير،  «خيـًرا م  ُيـرد   بـه»ومث  ما للنا فيا:  ،اتا كالم م

 أراد هللا ب ييم ويييير،ا وت تقم يييوا، يعنييا ليييخص عميييره كلييه لبييي  اخلا  ييييفتا للمسييجد وميييا عنيييده فميييه،
يعنييا  ،يييتكر هللا، افدييرض أنييه مييا يعييرر يمييرأ المييرآ  ،عظيييم  سييبح و ييتكر هللا و  ليي ، اييتا ويييرو 

يية فيا اد هللا به لرًّا اتا؟ ممكن أ  نمو : فا ايته الجزئعامية منطبمة، ثم بعد للك نمو : بئس، أر 
  ا يلزم.مه لرًّا؟ اتا الباب ما أراد هللا به وير،ا، ل ن ا  يلزم من كونه لم ينرد هللا به وير،ا أراد هللا ب

 طالب:.......
 ، اال. اون،ا اون،ا أن، مسريمعتمو ،  مالاوهللا ما أدري 
 طالب:.......

ل فا جميع أبواب الدين واتا كررناه، وللنا: أ  المراد بالقمه فا العيرر الشيرعا أنا أعرر أنه يرف
يييا جيييا  جبر ييي  يسيييف  النبيييا  عييين  -علييييه الريييال  والسيييالم–يشيييم  جمييييع أبيييواب اليييدين؛ وليييتلك لمَّ

ي يدداوليه اتصيطالحا وا حسا  اا من القمه القرعا الت ا سالم، وا يما ، وا حسا ، ا يما 
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فالدين أعم من أ  يكو  اخبواب المعروفة، وإ   «هذا جبري  آتاكم ُيعلمكم دينكم» : اخ ؟ ت، لا
 قا  القم ا  يسدقدحو  كدب م تسيما الشروح بالحديث.
 


